GÜVENLK

•

Temel güvenlik uyarıları

•
•

Tehlike! Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz
olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması
hariç tutulamaz..

•

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı
kalın:
• Cihaza ıslak eller ile dokunmayın.
• Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
• Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir
olduğundan emin olun.
• Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan
fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için
asla kabloyu çekiştirmeyin.
• Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
• Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik
Servis'e başvurun.
• Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne
geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.
• Makinayı asla suya daldırmayın.
• Dikkat: temizlikten önce fişi çekin.
• Elektrik kablosunu masa üzeri veya yüksek
yerlerden aşağı sallandırmayın ayrıca sıcak
yüzeyler ile temas ettirmeyin.
• Cihazı peş peşe 60 saniyeden uzun kullanmayın.
• Cihazı kullanmadan önce 10 dakika
soğumaya bırakın.

Kahve değirmeninin içinde yabancı maddeler olmadığını denetleyiniz.
Bıçaklar keskindirler. Kullanırken dikkat ediniz.
Bıçaklar tamamen durmadan kapağı asla
kaldırmayınız. Düğme bırakıldıktan sonra 23 saniye içinde bıçaklar dururlar.
Hareketli kısımlar ile temas etmeyiniz.

Amaca uygun kullanım
Bu cihaz, yalnızca üretilmiş olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır.
Her türlü farklı kullanım, uygunsuz olarak kabul
edilir.
Bu cihaz, ticari kullanıma uygun değildir.
Üretici, cihazın uygunsuz kullanımına bağlı hasarlara cevap vermez.
Asla buz parçalamaya çalışmayın veya kılavuzda
belirtilenlerden farklı şekillerde kullanmayınız.

Kullanım kılavuzu
Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle
okuyun.
- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve
cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.
ÖNEML NOT: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da
birlikte teslim edin.

TASVYE
Elektrikli cihazlar domestik atıklar ile birlikte
tasviye edilmemelidir.
Bu sembolü taşıyan cihazlar 2002/96/CE
Avrupa direktifine uygundurlar.
Kullanılmayan tüm elektrikli ve elektronik cihazlar,
domestik atıklardan ayrı olarak, devlet tarafından
öngörülen uygun merkezlere teslim edilerek tasviye
edilmelidirler.
Kullanılmayan cihazın doğru tasviyesi ile çevre ve
kişi sağlığına hasar veren riskleri önlenecektir.
Kullanılmayan cihazın tasviyesi ile ilgili daha ayrıntılı
bilgi için Belediye yönetimi, Tasviye bürosu ve cihazın satın alındığı mağazaya başvurunuz.

Tehlike! Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
Tehlike! Cihazın düşük fiziksel-psikolojikalgısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına,
kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve
gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük
çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin
olmak için izleyin.
• Cihazın düzenlemesini, elektrikli veya gazlı
ocakların yakınında veya üzerinde gerçekleştirmeyiniz.
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CHAZIN TANIMI
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Temizlik fırçası
Kahve kavanozu kapağı
Çıkarılabilir kahve kavanozu
Kablo sarma makarası
Fincan sayısı seçimi halkası (yalnız KG49)
Çekim derecesi gösterge lambası (solo
KG49)

•

•

BAŞLANGIÇ
OPERASYONLARI
Nakil kontrolü
Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun.
Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın.
De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

KULLANMA TAVSYELER

Cihazın bağlanması

•

Dikkat! Şebeke elektrik geriliminin, cihazın
veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

•
•
•

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip
ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine
takın.
Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan
başka bir tanesi ile değiştirtin.

•
•

CHAZIN KULLANIMI
•
•
•
•

•
•

lanılacak kahve miktarı zevke, kahve çekirdeğinin kavrulmasına ve tipine göre
değişiklik gösterir: her durumda, kahve kavanozu üzerinde belirtilmiş MAX seviyesinden fazla doldurmayın.
Kahve değirmenini (şek. 6) harekete geçirmek için kapağa basın ve arzu edilen çekim
derecesine ulaşana kadar basılı tutun.
Çekim derecesi gösterge lambası (F) (coarse,
medium, fine) ile donatılan modellerde, kapağa basın ve arzu edilen çekim seviye gösterge lambası yandığında bırakın.
Kapak bırakıldığında, kısa bir an bile olsa, cihazın kendini sıfırladığını ve içinde bütün
kahve çekirdekleri varmış gibi çekim
başlangıcı olarak değerlendireceğini unutmayın.

Cihazı düz bir zemine yerleştirin.
Kavanoz kapağını saatin aksi yönünde çevirerek gevşetin ve kaldırın (şek. 1).
Kavanoza arzu edilen miktarda çekirdek
kahve boşaltın (şek. 2).
Kapağı saat yönünde sonuna kadar çevirerek
kapatın (şek. 3).
Eğer kapak iyi takılmadıysa, çalışması bir güvenlik aracı tarafından engellenir.
Gerekli kordon uzunluğu miktarını çekin ve
fişi elektrik prizine takın (şek. 4).
Halkanın öngörüldüğü modellerde, seçim
halkasını (E) kahve çekimi yapılacak fincan
sayısına karşılık gelen kahve miktarı üzerine
çevirin (şek. 5). Ancak bu sadece bir referans
olarak alın, seçilen çekme derecesi ve kul-

•

•

•
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Çekirdek kavanozunu, kahve çekirdeklerinin
aromalarını korumak için daima kapalı tutun.
Yalnız o anda ihtiyaç duyulan miktarda kahve
çekin.
Çekirdek kavanozunu asla fazla doldurmayın.
Genel bir ölçü olarak, her bir fincan için bir
yemek kaşığı kahve çekirdeği kullanın (ör. 4
fincan kahve için 4 yemek kaşığı çekirdek).
Doğal olarak en iyi miktarlar kendi kişisel
zevkinize göre zaman içinde belirlenecektir.
Çekim seviyesi gösterge lambalı modeller
için: “COARSE” çekim (= iri) filtre kahve makinaları için; l“MEDIUM” çekim (= orta) é drip
ve moka sistemleri için; “FINE” çekim (=
ince) espresso kahve makinaları için idealdir.
ki kullanım arasında, makinanın aşırı
ısınmasını önlemek için en azından 1 dakika
geçmelidir.
Kahvenin tazeliği tarafından belirlenen kaliteyi garantilemek için, cihazı her kullanımdan
sonra özellikle diğer gıda maddeleri (ör.
şeker) çekildikten sonra kahve çekildiğinde
temizleyin.
Çok sert (pirinç) ve yağlı (ör. fıstık) tohumların çekilmesi tavsiye edilmez.

TEMZLK

TEKNK VERLER
Gerilim; 220-240 V~ 50/60 Hz Mac. 10A
Kullanılan kuvvet: 170W
Ağırlık: 1 Kg

Elektrik çarpma tehlikesi! Her türlü temizlik işleminden önce makinanın soğutulması ve
elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı
asla suya daldırmayın.
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:
• Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE;
• EMC 89/336/EEC direktifi ve sonraki
değişiklikler 92/31/EEC ve 93/68/EEC.
Gıda maddeleri ile temasa yönelik materyaller ve
nesneler Avrupa 1935/2004 kararname talimatları
ile uyumludur.

Fişi prizden çekin.
Kapağı su ve nötrü deterjan ile temizleyin.
Sonra özenle durulayıp kurulayın.
Çekirdek kavanozu temizliğini kolaylaştırmak
için, aynı kavanozu saat yönünde çevirerek
sökmek ve yukarı kaldırarak çıkarmak mümkündür (şek. 7).
Çekilmiş kahve artıklarını cihaza tahsis edilen fırça ile temizleyin (şek. 8).
Hasar görmesini önlemek için çekirdek kavanozunu suya daldırmayın.
Kavanozu takmak için, kavanozu yerleştirin
ve saatin aksi yönünde sıkışana kadar çevirin.
Cihazın dışını yumuşak bir bezle temizleyin.
Cihaz kaldırıldığında, elektrik kablosunu
uygun kablo sarıcıyı kullanarak sarın (D).
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